
Pleysier College Zoetermeer zoekt per 1 december:
Docent / Mentor | 0.8 fte

ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN
Pleysier College Zoetermeer is een bruisende
voortgezet  speciaal onderwijs (cluster 4) school, waar
in kleine groepen aan ongeveer 90 leerlingen onderwijs
wordt gegeven (vmbo, mbo-1). Onze leerlingen, die ons
elke dag uitdagen met hun gedrag, zijn 12 tot 18 jaar
oud.
Kenmerkend voor onze school is een grote diversiteit
aan leerlingen. Voor al onze leerlingen geldt dat ze zijn
aangewezen op een orthopedagogische en
orthodidactische aanpak. De leerlingen werken aan
verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en
vaardigheden. De leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht
op een optimale uitstroom en volwaardige deelname
aan de maatschappij.

WE DOEN HET SAMEN
Als docent heb je een eigen vaste groep, vaak met
mentoraat. In de onderbouw geef je de avo-vakken en
vakdocenten geven de vakken sport, koken en techniek.
In de bovenbouw volgen de leerlingen het profiel
economie & ondernemen of de leerroute mbo-1.  Je
werkt samen met een breed samengesteld team met
gedragswetenschappers, onderwijscoördinatoren,
leraarondersteuners en sociale veiligheidscoördinator.

DIT BEN JIJ
> Jouw lessen zijn opbrengstgericht met heldere

doelen en duidelijke instructie.
> Je beschikt over vaardigheden voor een goede

omgang met de specifieke onderwijsbehoefte van
onze leerlingen.

> Je biedt de leerlingen een veilige en bij de leerling
passende leeromgeving.

> Je beschikt over ervaring en (bij voorkeur) over een
docentenbevoegdheid.

EIGENSCHAPPEN
> Je bent volgbaar in je  handelen; zegt wat je doet en

doet wat je zegt.
> Je staat open voor feedback en toont zelfreflectie.
> Je bent integer, duidelijk en rechtvaardig.
> Je kunt grenzen stellen, kunt tegen een stootje en

beschikt over doorzettingsvermogen en humor.
> Je kunt zelfstandig werken en ook teamspeler zijn.

DIT BIEDEN WIJ
> Wij bieden je een uitdagende werkomgeving in een

deskundig en innovatief team dat je ondersteunt bij
de uitdagingen die onze leerlingen je geven.

> We betalen je een salaris conform de CAO Primair
Onderwijs (schaal LC)

> Wij bieden je (na het jaarcontract) graag een vast
dienstverband aan als je de klik gevonden hebt
met onze leerlingen en onze organisatie.

VRAGEN OF SOLLICITEREN?
Oriënteer jij jezelf op speciaal onderwijs en heb je nog
vragen? Neem dan contact op met Marco Mayer,
directeur Pleysier College Zoetermeer. Je kunt hem
bellen (079 343 7961) en mailen (m.mayer@pleysier.nl).
Direct solliciteren kan ook via een mail naar
m.mayer@pleysier.nl
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